
VERKEERSBESLUIT

Gehandicaptenparkeerplaats

Papenweide

Burgemeester en Wethouders van Hellevoetsluis;

gelet op het besluit van de gemeenteraad de dato 23 februari 1995, nummer 23-2-95/16,

waarbij zij gemachtigd zijn onder meer tot het nemen van verkeersbesluiten op wegen, niet onder beheer

van het Rijk, de Provincie of Waterschap vallend en gelegen binnen de gemeentegrenzen van Hellevoet-

sluis, als bedoeld in artikel 12, van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

gelet op:

het bepaalde in de Wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens;

overwegende dat:

aan de heer A. van de Berg een landelijke gehandicaptenparkeerkaart is verstrekt;

dat niet op andere wijze in een parkeerplaats voor de heer A. van de Berg kan worden voorzien;

dat de Klokkenweide binnen de bebouwde kom van deze gemeente gelegen is en bij de gemeente in

beheer is;

besluiten:

I. door het plaatsen van bord E6 van bijlage I van de Reglement verkeersregels en verkeerstekens

1990, bij het daartoe op het wegdek aangeduide parkeervak, het weggedeelte aan de Papenweide

nabij de woning aan de Klokkenweide 201 aan te wijzen als parkeerplaats uitsluitend bestemd

voor het gebruik door de heer A. van de Berg;

II. te bepalen dat aan sub I bedoelde aanwijzing de volgende voorwaarden zijn verbonden:

1. de aanwijzing kan te allen tijde ingetrokken worden;

2. op de parkeerplaats mag slechts worden geparkeerd met een motorvoertuig, waarvan het

merk en kenteken aan de afdeling Beheer, Vergunningen & Handhaving zijn opgegeven;

3. wanneer van de parkeerplaats geen gebruik meer wordt gemaakt, dient daarvan kennis

gegeven te worden aan burgemeester en wethouders en

4. de gehandicaptenparkeerplaats voorlopig wordt toegekend voor een periode van 5 jaar.

III. belanghebbende(n) te wijzen op de mogelijkheid om bezwaar in te dienen;

IV. dit besluit ter openbare kennis te brengen;

V. dit besluit in afschrift te zenden aan:

1. de aanvrager.

Bijlage: tekening 16-015-001

Als u het niet eens bent met dit besluit of als u nog vragen en/of opmerkingen heeft, kunt u contact

opnemen met de behandelend ambtenaar via telefoonnummer 14 0181.

Als belanghebbende kunt u binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit bezwaar maken

door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van Helle-

voetsluis Postbus 13. 3220 AA te Hellevoetsluis. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van

de Algemene wet bestuursrecht ten minste bevatten:

- Handtekening van de indiener;

- De naam van de indiener;

- Adres van de indiener;

- Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
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- De gronden waarop het bezwaarschrift rust (motivering).

Hellevoetsluis, 4 maart 2016.

Namens burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis,

Robert van der Kooi

afdelingshoofd Beheer, Vergunningen & Handhaving

Staatscourant 2016 nr. 13973 15 maart 20162


